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Kapittel 1 St.prp. nr. 17 2
Om endringer i bevilgninger under folketrygden i statsbudsjettet for 1999
1   Innledning
Folketrygdens utgiftsbudsjett omfatter følgende 4 av statsbudsjettets pro-
gramområder:

28. Stønad ved fødsel og adopsjon
29. Sosiale formål
30. Helsevern
33. Arbeidsliv
Barne- og familiedepartementet er ansvarlig fagdepartement for program-

område 28. Sosial- og helsedepartementet er ansvarlig fagdepartement for
programområde 29 og 30. Rikstrygdeverket forvalter bevilgningene på disse
tre områdene. Budsjettansvaret for programområde 33 er delt mellom Fiske-
ridepartementet, Arbeids- og administrasjonsdepartementet og Kommunal-
og regionaldepartementet.

I denne proposisjonen legger Sosial- og helsedepartementet fram forslag
til omgruppering av en del bevilgninger under folketrygden i statsbudsjettet
for 1999 i samarbeid med ovennevnte departementer.

Folketrygden har tre inntektskapitler. Finansdepartementet har budsjett-
ansvaret for kap. 5700 som omfatter trygdeavgift og arbeidsgiveravgift, Sosial-
og helsedepartementet har budsjettansvaret for kap. 5701 som omfatter refu-
sjoner ved trafikkskade, yrkesskade, fra bidragspliktige m.m., og Kommunal-
og regionaldepartementet har budsjettansvaret for kap. 5704 Statsgaranti for
lønnskrav ved konkurs mv.

De reviderte anslagene for folketrygdens utgifter og inntekter i 1999 byg-
ger i hovedsak på regnskapstall pr. 30. september 1999. Beregningsgruppen
for folketrygden, som gjør anslag for regelstyrte ordninger under Sosial- og
helsedepartementets område 09, 29 og 30 og attføringsposter under Arbeids-
og administrasjonsdepartementet, har hatt møter 19. og 25. oktober 1999. For-
slag til bevilgningsendringer vedrørende disse programområdene og attfø-
ringsposter er i utgangspunktet basert på anslag i Beregningsgruppen.

Under  avsnitt 2 er det gjort rede for hovedforutsetningene som var lagt
inn i budsjettet mht. grunnbeløp, særtillegg, utvikling i antall stønadsmotta-
kere m.v.

Under  avsnitt 3 er det gitt en summarisk oversikt over hvilke tilleggsbe-
vilgninger som er vedtatt av Stortinget hittil i år, samt en presentasjon av bud-
sjetterte og faktiske (anslåtte) utgifter.

Under  avsnitt 4 er det redegjort nærmere for de mer- og mindreutgiftene
som det regnes med under folketrygdens utgiftskapitler.

Under  avsnitt 5 er det redegjort for mer- og mindreinntekter som forven-
tes under Sosial- og helsedepartementets inntektskapittel.

Under  avsnitt 6 er det gitt en oversikt over hele folketrygdens inntekts-
side. Videre er det gitt en samlet oversikt over folketrygdens utgifter og inn-
tekter etter de endringene som er vedtatt og foreslått i denne proposisjonen.

I det vedtatte budsjettet for 1999 er det regnet med et statstilskudd på 44
262,4 mill. kroner for 1999. Nå regner en med et statstilskudd på 45 357 mill
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kroner. I nysalderingsproposisjonen for 1999 vil en komme tilbake til folke-
trygdens inntekter og statstilskuddet.
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2   Hovedforutsetningene i 1999 budsjettet

Stønadssatser, takster m.v.

I budsjettet var det lagt inn et grunnbeløp på kr 45 370. Det var også lagt til
grunn særtilleggssatser på 79,33 pst av grunnbeløpet etter ordinær sats, og 74
pst. i minstesats for pensjonist som har ektefelle som selv har tilleggspensjon
som er høyere enn særtillegget etter ordinær sats.

Minstepensjonister som forsørger ektefelle over 60 år, får dobbelt særtil-
legg (158,66 pst av G). Denne gruppen får en pensjon på samme nivå som ekte-
par hvor begge har minstepensjon.

Pensjon og overgangsstønad i folketrygden er knyttet til grunnbeløpet.
Heving av grunnbeløpet medfører at disse ytelsene øker tilsvarende. Dette
gjelder grunnpensjon, tilleggspensjon, særtillegg og ventetillegg.

Fra 1. mai 1999 ble grunnbeløpet hevet med 1 580 kroner til kr. 46 950.

Stønadsmottakere m.v.

I budsjettet for 1999 regnet man med følgende hovedtrekk:
– Det var forutsatt en økning i antall uførepensjonister med grunnpensjon

fra om lag 248 700 ved utgangen av 1998 til om lag 271 630 ved utgangen
av 1999. Antall uføre med tilleggspensjon var forventet å bli om lag 257
400.

– Antall alderspensjonister var antatt å stige til ca. 630 800 i 1999. Antall pen-
sjonister med tilleggspensjon var antatt å bli ca. 541 600 i 1999.

Under programkategorien forsørgertap m.v. var det regnet med en nedgang i
antall etterlatte stønadsmottakere, ugifte, skilte og separerte forsørgere i for-
hold til 1998.

Økt egenbetaling for helsetjenester

Egenandelene for legehjelp, psykologhjelp og fysioterapi ble økt med 7 pst,
mens egenandelen for syketransport ble økt med 5 kroner til 55 kroner hver
vei. Utgiftstaket for egenandeler ble økt fra 1 290 kroner til 1 320 kroner. Ande-
len som pensjonister og barn over 7 år må betale for legemidler og sykepleie-
artikler ble økt fra 12 pst. til 36 pst. som for den øvrige befolkning.



Kapittel 3 St.prp. nr. 17 5
Om endringer i bevilgninger under folketrygden i statsbudsjettet for 1999
3   Hovedtrekk ved den faktiske utviklingen

3.1 Endringer vedtatt av Stortinget

Ved behandlingen av budsjettet for 1999 i desember 1998 ble det bevilget
159 235,4 mill. kroner på folketrygdens utgiftsside. Senere er det vedtatt til-
leggsbevilgninger på netto 2833,7 mill kroner:
– 372,7 mill. kroner økning i forbindelse med behandlingen av  St. prp. nr.

67 (1998-99) og revidert nasjonalbudsjett for 1999.
– 2 352 mill. kroner i forbindelse med trygdeoppgjøret pr 1. mai 1999  jf. St.

prp. nr. 78 (1998-99).
– 109 mill. kroner i forbindelse med lege-, fysioterapi- og psykologoppgjøret

pr. 1. juli 1999  jf. St. prp. nr. 86 (1998-99).

Inklusiv tilleggsbevilgningene er det bevilget 162 069,1 mill. kroner på folke-
trygdens utgiftsside, jf. tabellen under.

3.2 Anslag og sammendrag for folketrygdens utgifter i 1999

Tabell 3.1: Summarisk oversikt over bevilgningsendringer under folketrygdens utgifter som er vedtatt
eller foreslått for Stortinget hittil i år:

(i mill kroner)

Proposisjoner 28 29 30 33 Sum

Fødsels-
penger

Sosiale for-
mål

Helsevern Arbeidsliv 28-29-30-33

St. prp. nr. 67 (1998-99) 0 - 26,0 - 1,3 400,0 372,7

St. prp. nr. 78 (1998-99) 0 2 267,0 0 85,0 2 352,0

St. prp. nr. 86 (1998-99) 0 0 109,0 0 109,0

I alt 0 2 241,0 107,7 485,0 2 833,7

Tabell 3.2: Budsjetterte og anslåtte utgifter etter programkategori

(i 1000 kr)
Post Betegnelse Regnskap

1998
Bevilgning 1

1999
Anslag

1999
Merutgift (+)
Mindreutgift

(-)

28.5 Stønad ved fødsel og adop-
sjon

6 843 014 7 459 580 7 444 580 - 15 000

29.1 Administrasjon 3 485 219 3 473 800 3 508 800 35 000

29.5 Stønad under sykdom 16 600 385 18 440 000 18 711 000 271 000

29.6 Uførhet og attføring 34 290 528 38 201 000 37 736 000 -465 000

29.7 Alderdom 58 530 048 62 395 000 62 300 000 -95 000

29.8 Forsørgertap m.v. 7 552 662 7 765 700 7 506 700 -259 000
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1 Vedtatt bevilgning pluss vedtatte tilleggsbevilgninger/ reduksjon av bevilgninger.

Som det fremgår av tabellen ovenfor foreslås bevilgningene under pro-
gramområde 29 Sosiale formål redusert med 513 mill. kroner, herav 336 mill.
kroner under kap. 2660 Uførhet bl.a. på bakgrunn av at antall uførepensjonis-
ter har økt mindre enn ventet i 1999. Bevilgningene under kap. 2663 Medi-
sinsk rehabilitering mv. foreslås samlet sett redusert med 117 mill. kroner.
Samtidig foreslås bevilgningene under kap. 2650 Sykepenger økt med 271
mill. kroner. Merutgiftene under sykepengene skyldes både at innsparingen
ved å øke minsteinntekten for rett til sykepenger er blitt mindre enn lagt til
grunn i vedtatt budsjett, og at veksten i sykepengegrunnlaget er blitt høyere
enn tidligere forutsatt.

Under programområde 30 Helsevern foreslås bevilgningene økt med 472
mill kroner. De største økningene er under kap. 2711 post 70 Refusjon spesia-
listhjelp hvor bevilgningen foreslås økt med 144 mill. kroner og kap. 2752 post
70 Refusjon av egenbetaling hvor det foreslås en tilleggsbevilgning på 205
mill. kroner. Utslagene for frikortordningen av egenandelsøkningene er blitt
større enn forventet. I budsjettet var det lagt inn en økning på ca. 340 mill. kro-
ner fra 1998 til 1999. Økningen ser nå ut til å bli på 550 mill. kroner. 

Netto foreslås bevilgningene under Sosial- og helsedepartementets
utgiftskapitler redusert med til sammen 41 mill. kroner.

Arbeids- og administrasjonsdepartementet regner med at det er grunnlag
for å redusere bevilgningene under programområde 33 til dagpenger med 300
mill. kroner og øke bevilgningene til yrkesrettet attføring med til sammen 216
mill. kroner.

Fiskeridepartementet regner med at det er grunnlag for å redusere bevilg-
ningene til a-trygd for fiskere under programområde 33 Arbeidsliv m.v. med 4
mill. kroner.

Til sammen foreslås bevilgningene under programområde 33 Arbeidsliv
m.v. redusert med netto 88 mill kroner.

Barne- og familiedepartementet regner med at det er grunnlag for å redu-
sere bevilgningene til fødselspenger og adopsjonspenger under programom-
råde 28 med 15 mill. kroner.

I alt regnes det i denne proposisjonen med netto mindreutgifter under fol-
ketrygdens utgiftsside på 144 mill. kroner, og folketrygdens samlede utgifter
anslås til 161 925,1 mill kroner for 1999.

29.9 Diverse utgifter 39 903 45 000 45 000 0

29 Sosiale formål 120 498 745 130 320 500 129 807 500 -513 000

30.1 Diverse tiltak i fylkeshelse-
tjenesten m.v.

2 208 427 2 019 000 2 234 000 215 000

30.5 Legehjelp, medisiner m.v. 11 274 800 11 593 000 11 859 000 266 000

30.9 Andre helsetiltak 311 919 348 000 339 000 -9 000

30 Helsevern 13 795 146 13 960 000 14 432 000 472 000

33.4 Arbeidsliv m.v. 9 711 456 10 329 000 10 241 000 -88 000

I alt 150 848 361 162 069 080 161 925 080 -144 000

Tabell 3.2: Budsjetterte og anslåtte utgifter etter programkategori
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4   Mer- og mindreutgifter under de enkelte kapitler 
og poster

Programområde 28 fødselspenger

Programkategori 28.5 Stønad ved fødsel og adopsjon

Kap 2530 Fødselspenger og adopsjonspenger

Utviklingen i fødselstallet i 1999 tyder på at dette blir betydelig lavere enn
61 000 som ble lagt til grunn for bevilgningen. Det synes derfor ikke å være
behov for å øke bevilgningen under post 70 Fødselspenger, til tross for ster-
kere økning i fødselspengegrunnlaget i 1999 enn forutsatt lønnsvekst i stats-
budsjettet.

Post 71 Engangsstønad ved fødsel, overslagsbevilgning
Mindreutgiftene under denne posten anslås til 13 mill. kroner grunnet lavere
fødselstall. Anslaget er basert på regnskapstall ved utgangen av september.

Bevilgningen foreslås redusert med 13 mill. kroner.

Post 72 Feriepenger av fødselspenger, overslagsbevilgning
Utgiftene påløper i hovedsak 1. halvår. Den anslåtte mindreutgiften utgjør 13
mill. kroner.

Bevilgningen foreslås redusert med 13 mill. kroner.

Post 73 Adopsjonspenger mv., overslagsbevilgning
Det anslås en merutgift på denne posten på 11 mill kroner, en økning på 13,7
pst. fra 1998 til 1999, bl. a. som følge av høyere beregningsgrunnlag enn forut-
satt.

Bevilgningen foreslås økt med 11 mill. kroner.

Programområde 33 Arbeidsliv

Programkategori 33.40 Arbeidsliv

(i 1000 kr)

Post Betegnelse Regnskap
1998

Bevilgning
1999

Anslag
1999

Merutgift (+)
Mindreutgift (-

)

71 Engangsstønad ved fødsel 489 227 485 000 472 000 -13 000

72 Feriepenger av fødselspenger 
til arbeidstakere

171 889 197 060 184 060 -13 000

73 Adopsjonspenger m.v 88 146 89 040 100 040 11 000

Kap 2530 6 843 014 7 459 580 7 444 580 -15 000
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Kap. 2540 Stønad under arbeidsløyse til fiskere og fangst-
menn

Kap. 2540 Stønad under arbeidsløyse til fiskere og fangstmenn blir admi-
nistrert for Fiskeridepartementet av Garantikassen for fiskere. Rett til a-trygd
gjelder i en rekke tilfeller når fartøy blir satt ut av drift blant annet som følge
av havari og ishindringer, og ved stopp i fisket grunnet reguleringer, sesong-
avslutning eller leveringsvansker. Ordningen blir finansiert innenfor det beløp
som fiskere betaler i produktavgift ved førstehåndsomsetning av fisk og fiske-
varer.

Bevilgningen på post 70 er en overslagsbevilgning. I henhold til forelig-
gende prognoser forventes det et mindreforbruk i 1999. På grunnlag av fore-
liggende prognoser for 1999 fremmer Fiskeridepartementet forslag om å
redusere bevilgningen under kap. 2540 post 70 Tilskudd med 4 mill. kroner fra
46 mill kroner til 42 mill. kroner i 1999.

Kap. 2541 Dagpenger

Post 70 Dagpenger, overslagsbevilgning
Dagpengebevilgningen for 1999 er på 5 600 mill. kroner, jf. endringer i forbin-
delse med Revidert nasjonalbudsjett 1999.

I Nasjonalbudsjettet for 1999 legger Regjeringen til grunn en noe lavere
ledighet for 1999 enn i Revidert nasjonalbudsjett. Dette innebærer isolert sett
en reduksjon i bevilgningen til dagpenger for 1999 på 300 mill. kroner.

På denne bakgrunn foreslår Regjeringen at kap. 2541 Dagpenger for 1999
reduseres med 300 mill. kroner til 5 300 mill. kroner.

Kap. 2543 Ytelser til yrkesrettet attføring

(i 1000 kr)

Pos
t

Betegnelse Regnskap
1998

Bevilgning
1999

Anslag
1999

Merutgift (+)
Mindreutgift (-

)

70 Tilskudd 44 400 46 000 42 000 -4 000

(i 1000 kr)

Post Betegnelse Regn-
skap 1998

Bevilgning
1999

Anslag 1999 Merutgift (+)
Mindreutgift (-

)

70 Dagpenger 5 262 629 5 600 000 5 300 000 -300 000

(i 1000 kr)

Post Betegnelse Regn-
skap 1998

Bevilgning
1999

Anslag 1999 Merutgift (+)
Mindreutgift (-

)

70 Attføringspenger 3 363 360 3 500 000 3 610 000 110 000
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Post 70 Attføringspenger
Bevilgningen til attføringspenger er for 1999 på 3 500 mill. kroner. jf. endring
i forbindelse med trygdeoppgjøret.

Gjennomsnittlig antall personer med attføringspenger har økt noe mer
enn forutsatt. Dette tilsier en økning i de totale utgiftene til attføringspenger.

På bakgrunn av dette foreslås bevilgningen under kap. 2543, post 70 Attfø-
ringspenger for 1999 satt opp med 110 mill. kroner til 3 610 mill. kroner.

Post 71 Attføringsstønad
Bevilgning til attføringsstønad er for 1999 på 903 mill. kroner, jf. endring i for-
bindelse med trygdeoppgjøret.

Attføringsstønad ytes kun til yrkeshemmede under gjennomføring av att-
føringstiltak, og ytelsen skal dekke bestemte merutgifter som tiltaksgjennom-
føringen medfører. Oppdatert informasjon om utgifter til attføringsstønader
viser at utbetalingene har vært høyere enn regnet med.

På denne bakgrunn foreslås bevilgningen under kap. 2543, post 71 Attfø-
ringsstønader for 1999 økt med 106 mill. kroner til 1 009 mill. kroner.

Programområde 29 Sosiale formål

Programkategori 29.10 Administrasjon

Kap. 2600 Trygdeetaten

Post 01 Driftsutgifter

Prosjektet Driftsutgifter ved hjelpemiddelsentralene

Ved økt etterspørsel etter hjelpemidler vil utgifter til frakt, reparasjoner, tilpas-
ning m.v. øke.

På denne bakgrunn er det behov for en tilleggsbevilgning på 3,5 mill. kro-
ner. Merbehovet foreslås dekket inn med 2,5 mill. kroner fra kap. 2600 Tryg-
deetaten, post 21 Spesielle driftsutgifter og 1 mill. kroner fra kap. 2603 Tryg-
deretten post 01 Driftsutgifter.

71 Attføringsstønad 844 211 903 000 1 009 000 106 000

Sum kap. 2543 4 207 571 4 403 000 4 619 000 216 000

(i 1000 kr)

Post Betegnelse Regn-
skap 1998

Bevilgning
1999

Anslag 1999 Merutgift (+)
Mindreutgift (-

)

01 Driftsutgifter 2 948 237 3 333 050 3 371 550 38 500

21 Spesielle driftsutgifter 54 800 52 300 -2 500

36 000
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Prosjektet «Kjøp av helsetjenester»

Til kjøp av helsetjenester i trygdeetaten er det bevilget 25 mill. kroner. I tillegg
er det bevilget 10 mill. kroner til administrativ styrking i forbindelse med
denne ordningen. Hovedmålsettingene med prosjektet er å redusere sykefra-
været og dermed sykepengeutbetalingene uten å fortrenge pasienter på de
ordinære ventelistene.

Aktivitetsnivået i 1999 i de ulike fylkesprosjektene er høyere enn antatt.
Både rekrutteringen av pasienter og gjennomstrømningen er høyere enn hva
en antok på forhånd. Dette henger bl.a. sammen med gode organisatoriske
løsninger i fylkene. Det er også etablert hensiktsmessige avtaler med behand-
lere. I alt 17 av 19 fylker er kommet i gang med ordningen og de to siste fyl-
kene skal etter planen komme i gang tidlig denne høsten. Det er i første halvår
brukt 16-17 mill. kroner til kjøp av helsetjenester. Dette tilsier et årsforbruk på
om lag 34 mill. kroner. Dette medfører et behov for ytterligere 9 mill. kroner
for 1999.

Bevilgningen foreslås økt med 9 mill. kroner. Merutgiftene foreslås dek-
ket inn ved tilsvarende reduksjon under kap. 2650 Sykepenger, post 70 Syke-
penger for arbeidstakere mv.

Redusert innsparing ved bruk av konto- til konto overføringer

I 1999 er det vedtatt endring i folketrygdlovens § 22-18 som gir Rikstrygdever-
ket lovhjemmel til å innhente kontoopplysninger for stønadsmottakere som
mottar utbetalingskort. Formålet er å erstatte alle utbetalinger over utbeta-
lingskort med utbetaling direkte til mottakers konto, og på den måten spare
staten for overføringsutgifter i forbindelse med utbetalingskortene. Loven
trådte i kraft 1. juli 1999, og antatt innsparing i 1999 er lagt inn som en reduk-
sjon i bevilgningen.

Rikstrygdeverket har klargjort et opplegg for innhenting av kontoopplys-
ninger via Skattedirektoratet. Denne ordningen krever imidlertid konsesjon
fra Datatilsynet for begge etater. Denne rammekonsesjonen foreligger fortsatt
ikke.

Konsekvensene for Rikstrygdeverket av manglende rammekonsesjon er
at etaten ikke kan oppfylle de forutsetninger som ligger til grunn for reduksjo-
nen på 26 mill. kroner som er lagt inn i budsjettet for 1999.

Som følge av redusert innsparing ved bruk av konto-konto overføring fore-
slås bevilgningen økt med 26 mill. kroner.

Samlet forslag til bevilgning

I alt foreslås bevilgningen under kap. 2600, post 01 økt med 38,5 mill. kroner.

Post 21 Spesielle driftsutgifter
Enkelte prosjekter vil i 1999 ikke ha behov for alle de avsatte midlene. Bevilg-
ningen under kap. 2600, post 21 foreslås satt ned med 2,5 mill. kroner til delvis
inndekning av merbehov under kap. 2600, post 01.
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Kap. 2603 Trygderetten

Bevilgningen under kap. 2603, post 01 foreslås satt ned med 1,0 mill. kro-
ner til delvis inndekning av merbehov under kap. 2600, post 01.

Kap. 2650 Sykepenger

Iverksetting av nytt utbetalingssystem.

Trygdeetaten har fra mai måned iverksatt et nytt utbetalingssystem hvor regn-
skapet oppdateres etter kontantprinsippet. Overgangen innebærer bl.a. at
utbetalingskort som tidligere er blitt regnskapsført den måned de er utsendt,
nå først vil bli regnskapsført den måned de blir hevet. Et utbetalingskort som
blir sendt ut i desember 1999 men hevet først i januar 2000, vil derfor ikke
komme med i årsregnskapet for 1999. Omleggingen antas spesielt å kunne ha
konsekvenser for de regnskapsførte utbetalingene til sykepenger.

Det er lagt til grunn at omleggingen ikke vil få konsekvenser for utbetalin-
gene. Omleggingen er derfor ikke korrigert for i forhold til de anslåtte utgifter
under sykepengekapitlet i 1999.

Post 70 Sykepenger for arbeidstakere mv., overslagsbevilgning
Bevilgningen er på 15 565 mill. kroner. Anslaget for bevilgningene bygde på
en vekst i sykepengegrunnlaget på ca. 6 prosent, en sysselsettingsvekst på ca.
0,75 prosent, og en vekst i sykefraværstilbøyeligheten på ca. 7,5 prosent. Det
var regnet med et overheng av utvidelsen av arbeidsgiverperioden ville føre til
innsparinger, og at økt minsteinntekt som grunnlag for sykepengerett ville gi
mindreutgifter på ca. 265 mill. kroner i 1999.

Statistikk for de 9 første månedene viser en sterkere vekst i sykepenge-
grunnlaget enn antatt. For året anslås denne til 8 prosent (7,5 prosent korri-
gert for økningen i minsteinntekten for rett til sykepenger fra 0,5 til 1,25 G).
Den sterkere økningen antas å henge sammen med fjorårets gunstige lønns-
oppgjør bl.a. for grupper med høyt sykefravær. Til grunn for det nye anslaget

(i 1000 kr)

Post Betegnelse Regn-
skap 1998

Bevilgning
1999

Anslag 1999 Merutgift (+)
Mindreutgift (-

)

01 Driftsutgifter 33 094 35 100 34 100 -1 000

(i 1000 kr)

Post Betegnelse Regnskap
1998

Bevilgning
1999

Anslag
1999

Merutgift (+)
Mindreutgift (-

)

70 Sykepenger for arbeidstakere 
m.v.

14 071 625 15 565 000 15 891 000 326 000

71 Sykepenger for selvstendige 1 141783 1 290 000 1 275 000 -15 000

75 Feriepenger av sykepenger 773 218 910 000 870 000 -40 000

271 000
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ligger videre forutsetninger om en vekst i sysselsettingen på 0,3 prosent og en
økning i sykefraværstilbøyeligheten på om lag 6,5 prosent, dvs. ca 1,0 prosent-
enheter lavere enn forutsatt i vedtatt budsjett. Innsparingen ved å øke minste-
inntekten for rett til sykepenger anslås nå til 75 mill. kroner for 1999. Dette er
lavere enn hva som lå til grunn for budsjettet, fordi anslagene i 1999-budsjettet
bygde på et feilaktig datagrunnlag der antallet sykmeldte i det aktuelle inntekt-
sintervallet var betydelig overvurdert.

Både den sterkere veksten i sykepengegrunnlaget og den lavere innspa-
ringen ved økt minsteinntektsgrense for rett til sykepenger bidrar til at utgif-
tene blir høyere enn anslått i budsjettet.

Videre foreslås bevilgningen under kap. 2650, post 70 satt ned med 9 mill.
kroner i sammenheng med ytterligere økning til prosjektet «Kjøp av helsetje-
nester» under kap. 2600, post 01.

Bevilgningen foreslås derfor økt med 326 mill. kroner til 15 891 mill. kro-
ner.

Post 71 Sykepenger for selvstendige, overslagsbevilgning
Bevilgningen er på 1 290 mill. kroner. Anslaget bygger på en økning i antall
selvstendige på 1,3 prosent en inntektsvekst på 5 prosent og en økning i syke-
fraværstilbøyeligheten på 3,5 prosent.

Inntektsveksten antas å bli sterkere enn beregnet, ca. 8 prosent. Sykefra-
værstilbøyligheten blir også høyere enn anslått, 5 prosent mot anslått 3,5 pro-
sent Tallet på selvstendige anslås imidlertid ut til å gå ned med ca 1,5 prosent.

Det foreslås at bevilgningen reduseres med 15 mill. kroner til 1 275 mill.
kroner.

Post 75 Feriepenger av sykepenger, overslagsbevilgning
Bevilgningen er på 910 mill. kroner. Regnskapstall til og med august tyder på
at utgiftene neppe vil overstige 870 mill. kroner. Det foreslås at bevilgningen
reduseres med 40 mill. kroner til 870 mill. kroner.

Kap. 2660 Uførhet

(i 1000 kr)

Post Betegnelse Regnskap
1998

Bevilgning
1999

Anslag
1999

Merutgift (+)
Mindreutgift (-

)

70 Grunnpensjon 10 413 920 11 460 000 11 320 000 -140 000

71 Tilleggspensjon 14 229 166 15 830 000 15 655 000 -175 000

75 Hjelpestønad 1 236 081 1 316 000 1 282 000 -34 000

76 Menerstatning ved yrkes-
skade

95 587 95 000 108 000 13 000

-336 000
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Post 70 Grunnpensjon og post 71 Tilleggspensjon
Det er bevilget 11 460 mill. kroner under post 70 Grunnpensjon og 15 830 mill.
kroner under på post 71 Tilleggspensjon. På bakgrunn av regnskapsutvikling
hittil i år anslås utgiftene på postene 70-72 til 28 230 mill. kroner. Dette er en
reduksjon på 315 mill kroner i forhold til bevilgningen for 1999.

Pr. 31. desember 1998 var antall uførepensjonister på 258 103. Antallet har
økt noe mindre enn ventet i 1999 og ligger an til å bli 269 360 ved utgangen av
året. I vedtatt budsjett for 1999 var antallet anslått til 271 630. En forklaring på
at økningen i antall er blitt litt mindre enn ventet er at trygdeetatens nedbyg-
ging av restanser ikke har hatt stor betydning for tilgangen i 1999 som forven-
tet.

Det har fra 1998 til 1999 vært en noe svakere vekst i gjennomsnittlig til-
leggspensjon enn forutsatt som grunnlag for vedtatt budsjett. Gjennomsnittlig
grunnpensjon var forutsatt konstant, men har gått ned med 0,5 %. Avvikene
kan ha sammenheng med at følgende forhold ikke var tilstrekkelig tatt hensyn
til ved utarbeidelsen av anslagene bak vedtatt budsjett:
– Kvinner utgjør en stadig større andel av uførepensjonistene, dette trekker

i retning av lavere gjennomsnittsbeløp pr. uførepensjonist.
– Regelendring som ga lavere grunnpensjon til pensjonist med selvforsør-

get ektefelle eller samboer, og som trådte i kraft 1. januar 1998 førte til at
en stadig større andel av gifte og samboende har fått sin grunnpensjon
redusert til 75 % av grunnbeløpet.

Departementet foreslår at bevilgningen for 1999, samlet for postene 70-71
reduseres med 315 mill kroner, med følgende fordeling på postene:

Post 75 Hjelpestønad
For 1999 er det bevilget 1 316 mill. kroner til hjelpestønad, 6,5 % mer enn utgif-
tene i 1998. På grunnlag av regnskapsutviklingen hittil i år kan utgiftene til
hjelpestønad i 1999 nå anslås til 1 282 mill kroner, som er 34 mill lavere enn
vedtatt budsjett.

Etter at hjelpestønad til hjelp i huset falt bort for nye tilfeller fra 1.1.1992
har antall hjelpestønadsmottakere samlet gått ned, men den årlige nedgangen
blir mindre for hvert år. Endring i sammensetningen av mottakergruppen har
ført til økt gjennomsnittlig ytelse pr. stønadsmottaker. Målt i faste kroner har
utgiftene på post 75 vært relativt stabile de senere år.

Samtidig som stadig færre mottar sats 0, har det vært en økning i antall stø-
nadsmottakere med ordinær hjelpestønad, og en økning i antall barn og unge
med forhøyet sats. Det er derfor ventet at antallet mottakere av hjelpestønad
vil begynne å stige igjen de nærmeste årene. De beregninger som lå til grunn
for vedtatt budsjett tok høyde for at antallet mottakere kunne begynne å øke
allerede i 1999. Det hadde imidlertid ikke skjedd noen økning innen utgangen
av august, da tallet på mottakere av hjelpestønad var 89 069, om lag like mange
som ved årets begynnelse. Det ventes nå at antallet hjelpestønadsmottakere

Post 70 Grunnpensjon -140 mill. kroner

Post 71 Tilleggspensjon -175 mill. kroner
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ved utgangen av 1999 ikke vil overstige 89 300, og at en økning tidligst kan
komme fra neste år.

Bevilgningen foreslås redusert med 34 mill. kroner til 1 282 mill. kroner.

Post 76 Menerstatning ved yrkesskade
Bevilgningen for 1999 er på 95 mill. kroner. Ut fra regnskapet hittil i år anslås
utgiftene for 1999 å bli ca. 108 mill. kroner. Det er en økning fra 1998 på ca. 12
%. Hovedårsaken til økt stønadsforbruk synes å være et stigende antall krav
om og tilståelser av menerstatning. (Fra 1. mai 1997 omfatter posten kun
engangsutløste menerstatninger.)

Bevilgningen for 1999 foreslås økt med 13 mill. kroner til 108 mill. kroner.

Kap. 2662 Yrkesskadetrygd, gml. lovgivning

Bevilgningen er på 92 mill. kroner. Regnskapsutviklingen hittil i 1999
tyder på en reduksjon i utgiftene i forhold til 1998. Årsaken er en hurtigere
nedgang i antall pensjonister enn antatt. Nytt anslag på bakgrunn av årets
regnskapsutvikling viser en utgift i underkant av 80 mill. kroner. Bevilgningen
for 1999 foreslås satt ned med 12 mill. kroner til 80 mill. kroner.

Kap. 2663 Medisinsk rehabilitering m.v.

Post 70 Rehabiliteringspenger, overslagsbevilgning
Bevilgningen for 1999 er på 3 425 mill. kroner. Regnskapstall for perioden
januar-august 1999 viser utgifter på om lag 2 143 mill. kroner. Dette er en opp-
gang på ca. 11,6 pst. nominelt sammenliknet med tilsvarende periode i 1998.

Utgiftstallene viser en økende trend i 1. halvår 1999. Antall stønadsmotta-
kere økte fra 27 769 pr. 31. desember 1998 til 28 782 pr. 30. juni 1999 (inkl. per-
soner med rehabiliteringspenger i påvente attføring). Dette er en økning på

(i 1000 kr)

Post Betegnelse Regn-
skap 1998

Bevilgning
1999

Anslag
1999

Merutgift (+)
Mindreutgift (-)

70 Pensjoner 87 799 92 000 80 000 -12 000

(i 1000 kr)

Post Betegnelse Regn-
skap 1998

Bevilgning
1999

Anslag 1999 Merutgift (+)
Mindreutgift (-

)

70 Rehabiliteringspenger 3 425 000 3 300 000 -125 000

72 Foreløpig uførestønad 407 000 295 000 -112 000

73 Attføringshjelp 37 000 42 000 5 000

74 Tilskudd til biler 615 000 740 000 125 000

79 Høreapparater 252 000 242 000 -10 000

-117,000
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omlag 3,6 pst. Det forventes fortsatt en økning i utgifter og antall stønadsmot-
takere bl.a. som følge av en forventet økning i antall langtidssykmeldte som
går ut sykepengeperioden, med overgang til rehabiliteringspenger. Men
økningen samlet sett i 1999 antas likevel ikke å bli så stor som forutsatt, bl.a.
som følge av at relativt færre enn ventet går fra sykepenger til rehabiliterings-
penger.

Som følge av utviklingen i utgifter og antall stønadsmottakere hittil i år
anslås utgiftene til 3 300 mill. kroner for 1999.

Bevilgningen foreslås derfor satt ned med 125 mill. kroner til 3 300 mill.
kroner.

Post 72 Foreløpig uførestønad, overslagsbevilgning
Bevilgningen er på 407 mill. kroner. Regnskapstall for perioden januar-august
1999 viser utgifter på 200,8 mill. kroner. Regnskapstallene viser en nedgang
på 24,6 pst. nominelt i forhold til tilsvarende periode i 1998.

Pr. 31. januar 1998 var antall stønadsmottakere 3 552, mens tilsvarende tall
pr. 31. august 1999 var 2 470, dvs. en nedgang på ca. 30,5 prosent. Nedgangen
skyldes dels at saksbehandlingstiden i forbindelse med vurdering av søknader
om (permanent) uførepensjon er blitt kortere, og dels at det har vært en ned-
gang i nytilgangen til foreløpig uførestønad i 1. halvår 1999.

Som en følge av utviklingen i utgifter og antall stønadsmottakere hittil i år
anslås utgiftene til 295 mill. kroner for 1999.

Bevilgningen foreslås satt ned med 112 mill. kroner.

Post 73 Attføringshjelp
For 1999 er det bevilget 37 mill. kroner. På bakgrunn av utviklingen til og med
august anslås utgiftene å bli 42 mill. kroner. Merutgiftene skyldes i hovedsak
en økning i utgiftene til hjelpemidler i arbeidslivet. Bevilgningen foreslås økt
med 5 mill. kroner.

Post 74 Tilskudd til biler
Utgiftene de 8 første månedene utgjør 496,4 mill. kroner Det er 37,7 prosent
høyere enn tilsvarende periode i fjor. Bevilgningen for 1999 er på 615 mill. kro-
ner mens utgiftene nå anslås til 740 mill. kroner. Merutgiftene i forhold til
bevilgningen skyldes først og fremst at antall stønadsmottakere som har fått
stønad til bil har økt langt mer enn anslaget som ble lagt til grunn i budsjettet.
I tillegg kommer at gjennomsnittsprisen pr. bil har vist seg å bli høyere enn
forutsatt.

Bevilgningen foreslås økt med 125 mill. kroner.

Post 79 Høreapparater
For 1999 er det bevilget 252 mill. kroner. Dette er 20,6 pst. mer enn utgiftene
i 1998. Hovedårsaken til veksten er en overgang til digitale apparater som har
en langt bedre effekt for mange brukere, men hvor prisgrensen er 1700 kroner
høyere enn for de tradisjonelle apparatene.
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Pr. 31. august 1999 er utgiftene på 150,9 mill. kroner. Dette er 14,6 pst.
over utgiftene på samme tid i 1998 men er lavere enn ventet. Årsaken kan være
at den største delen av markedsomleggingen til digitale apparater skjedde
allerede i 1998. Utgiftene for 1999 antas å bli på 242 mill. kroner.

Bevilgningen foreslås redusert med 10 mill. kroner.

Kap. 2670 Alderdom

Under dette kapitlet er det samlet bevilget 62 395 mill. kroner for 1999.
På bakgrunn av regnskapstall hittil i år har vi i siste budsjettoppfølging

anslått utgiftene under hele kapitlet til å bli på 62 300 mill. kroner. Dette er en
reduksjon på 95 mill. kroner i forhold til bevilget beløp.

Post 70 Grunnpensjon, overslagsbevilgning
Det er bevilget 25 880 mill. kroner. Antall alderspensjonister forventes å bli
630 400 ved utgangen av 1999. Dette er 445 personer mindre enn forutsatt.
Samtidig regner en med at gjennomsnittlig årlig grunnpensjon blir 170 kroner
lavere enn forutsatt. På denne bakgrunn anslås utgiftene til 25 765 mill. kro-
ner.

Det foreslås derfor at bevilgningen reduseres med 115 mill. kroner.

Post 71 Tilleggspensjon, overslagsbevilgning
Det er bevilget 30 600 mill. kroner. Antall alderspensjonister med tilleggspen-
sjon forventes å bli 548 700 ved utgangen av 1999. Dette er 1 851 færre enn for-
utsatt. Samtidig regner en med at gjennomsnittlig årlig tilleggspensjon blir 99
kroner høyere enn forutsatt. På denne bakgrunn anslås utgiftene til 30 570
mill. kroner.

Det foreslås at bevilgningen for 1999 reduseres med 30 mill. kroner.

Post 73 Særtillegg, overslagsbevilgning
Det er bevilget 5 680 mill. kroner. Antall alderspensjonister med særtillegg for-
ventes å bli 247 800 ved utgangen av 1999. Det er 2 137 flere enn forutsatt. En
regner med at gjennomsnittlig særtillegg blir 53 kroner høyere enn forutsatt.
På denne bakgrunn anslås utgiftene til 5 730 mill. kroner.

Det foreslås at bevilgningen for 1999 økes med 50 mill. kroner.

(i 1000 kr)

Post Betegnelse Regnskap
1998

Bevilgning
1999

Anslag
1999

Merutgift (+)
Mindreutgift (-

)

70 Grunnpensjon 24 872 570 25 880 000 25 765 000 -115 000

71 Tilleggspensjon 28 378 294 30 600 000 30 570 000 -30 000

73 Særtillegg 5 024 796 5 680 000 5 730 000 50 000

-95 000
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Kap. 2680 Etterlattepensjonister

Post 70 Grunnpensjon, overslagsbevilgning
For 1999 ble det bevilget 1 165 mill. kroner under denne posten. Gjennomsnitt-
lig beløp til grunnpensjon for gjenlevende ektefeller ser ut til å bli ca. 65,2 pst.
av grunnbeløpet, mot tidligere antatt 66,3 pst. Antall gjenlevende ektefeller
med grunnpensjon ved utgangen av 1999 anslås nå til å bli 28 200, dvs. ca. 800
færre enn tidligere antatt. På bakgrunn av dette anslås utgiftene til 1 125 mill.
kroner.

Bevilgningen foreslås redusert med 40 mill. kroner.

Post 71 Tilleggspensjon, overslagsbevilgning
For 1999 ble det bevilget 985 mill. kroner. Utgiftene pr. 30. september 1999 var
717 mill. kroner. Gjennomsnittlig tilleggspensjon til gjenlevende ektefeller ser
ut til å bli noe lavere enn tidligere antatt. Antall gjenlevende ektefeller med til-
leggspensjon ser ut til å bli 27.350, dvs. ca. 800 færre enn tidligere antatt. For
hele 1999 anslås utgiftene til 965 mill. kroner.

Bevilgningen foreslås redusert med 20 mill. kroner.

Post 72 Særtillegg, overslagsbevilgning
For 1999 ble det bevilget 84 mill. kroner på denne posten. Utgiftene pr. 31.
august 1999 var 47 mill. kroner. For hele 1999 anslås utgiftene til 71 mill. kro-
ner. Bevilgningen foreslås derfor redusert med 13 mill. kroner.

Kap. 2683 Stønad til enslig mor eller far

(i 1000 kr)

Post Betegnelse Regnskap
1998

Bevilg-
ning 1999

Anslag
1999

Merutgift (+)
Mindreutgift (-

)

70 Grunnpensjon 875 228 1 165 000 1 125 000 -40 000

71 Tilleggspensjon 949 171 985 000 965 000 -20 000

72 Særtillegg 49 503 84 000 71 000 -13 000

-73 000

(i 1000 kr)

Post Betegnelse Regn-
skap 1998

Bevilgning
1999

Anslag 1999 Merutgift (+)
Mindreutgift (-

)

70 Overgangsstønad 2 940 739 2 925 000 2 780 000 -145 000

72 Stønad til barnetilsyn 624 901 701 000 660 000 -41 000

73 Utdanningsstønad 134 961 130 000 155 000 25 000

76 Forskuttering av underholdsbi-
drag

0 1 540 000 1 510 000 -30 000

-191 000
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Post 70 Overgangsstønad, overslagsbevilgning
I 1998 var utgiftene til overgangsstønad på 2 941 mill. kroner. For 1999 er det
bevilget 2 925 mill. kroner, noe som tilsvarer en nominell reduksjon i utgiftene
på 0,5 pst. fra 1998. Etter åtte måneder ligger årets utgifter 4,8 pst. under fjor-
årets nivå i samme periode. Utviklingen hittil i år tyder på at utgiftene er noe
overvurderte. I anslaget som ligger til grunn for bevilgningen er det forutsatt
at den nye regelen om bortfall av overgangsstønad for samboere som trådte i
kraft 1. juli 1999, vil redusere antall forsørgere med overgangsstønad med om
lag 2000. Statistikk indikerer imidlertid at regelendringen berører om lag 3
200 forsørgere. Dette betyr trolig at anslaget på både gjennomsnittlig antall
stønadsmottakere og gjennomsnittlig stønadsbeløp er for høyt. Ut fra dette er
anslaget på innsparingen justert opp med 30 mill. kroner til vel 100 mill. kro-
ner. Videre kan det synes som om utgiftene til overgangsstønad i utgangs-
punktet var noe overvurderte, hovedsakelig som følge av at stønadsbeløpet pr.
mottaker er blitt lavere enn ventet. Før siste kvartal kan det anslås at stønads-
beløpet fra 1998 til 1999 reduseres med om lag 2 500 kroner målt i fast G. Dette
betyr at stønadsmottakerne i større grad er selvforsørget. Utviklingen tilsier
at anslaget for 1999 bør justeres ned, og det foreslås derfor at bevilgningen for
1999 reduseres med 145 mill. kroner til 2 780 mill. kroner.

Post 72 Stønad til barnetilsyn, overslagsbevilgning
Regnskapet for 1998 viser at utgiftene til barnetilsyn i fjor var på 625 mill. kro-
ner, mens det for 1999 er bevilget 701 mill. kroner. Dette tilsvarer en nominell
økning på 12,2 pst. Etter åtte måneder ligger utgiftsnivået 6,2 pst. over fjorår-
ets nivå ved samme tidspunkt. I anslaget som ligger til grunn for bevilgningen
er det antatt at den nye samboerregelen vil redusere antall stønadsmottakere
med om lag 2 000. Statistikk indikerer imidlertid at dette anslaget er noe lavt,
da om lag 2 400 synes å være berørt. Videre kan det synes som om både ansla-
get på gjennomsnittlig antall stønadsmottakere og gjennomsnittlig stønadsbe-
løp var noe høyt i utgangspunktet. Det foreslås derfor at bevilgningen for 1999
reduseres med 41 mill. kroner til 660 mill. kroner.

Post 73 Utdanningsstønad
Utgiftene til utdanningsstønad var i 1998 på 135 mill. kroner, mens det for 1999
er det bevilget 130 mill. kroner. Anslaget som lå til grunn for bevilgningen er
for lavt, hovedsakelig som en følge av at utgiftene knyttet til oppfølgingsvirk-
somheten er større enn først antatt. Det er hittil utbetalt nærmere 92 mill. kro-
ner i utdanningsstønad, og årets utgifter ligger 26,7 pst. over fjorårets nivå.
Selv om anslaget for 1999 er for lavt, synes det likevel ikke å være grunnlag for
å foreta justeringer i denne størrelsesordenen. I løpet av 1998 var det store
variasjoner i de månedlige utbetalingene. Utgiftsnivået var spesielt høyt i siste
kvartal, og det er grunn til å tro at denne utviklingen skyldes at kravet om
yrkesrettet aktivitet ble gjort gjeldende for løpende tilfeller i oktober måned.
Det forventes derfor ikke tilsvarende utvikling i årets utgifter. Samtidig som et
lavere antall forsørgere som følge av regelendringen 1. juli 1999 isolert sett vil
gi en reduksjon i utgiftene, kan utgiftene i fjerde kvartal anslås til å bli på om
lag samme nivå som i samme periode i fjor. Bevilgningen foreslås økt med 25
mill. kroner til 155 mill. kroner.
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Post 76 Forskuttering av underholdsbidrag
Bevilgningen for 1999 er på 1 540 mill. kroner. Utgiftene for 1999 antas nå å bli
1510 mill. kroner dvs. en vekst fra 1998 på 1,9 pst.

Forskutteringsutgiftene kan variere fra måned til måned. Dette har sam-
menheng med tidspunkt for innbetaling fra bidragspliktige og registrering av
innbetalingen. Regnskapsutviklingen hittil i år tilsier isolert sett at utgiftene
blir om lag 45 mill. kroner lavere enn budsjettert. I motsatt retning trekker at
Rikstrygdeverket 13. oktober 1999 gikk over til en ny innkrevingsrutine, som
er anslått å gi merutgifter på 14 mill. kroner for 1999. Til sammen tilsier disse
to endringene at utgiftene på posten blir 30 mill. kroner lavere enn budsjettert.
Dette motsvares av en like stor nedjustering av inntektene under kap. 5701,
post 73.

Bevilgningen foreslås redusert med 30 mill. kroner til 1 510 mill. kroner 

Kap. 2686 Gravferdsstønad

Post 70 Gravferdsstønad, overslagsbevilgning
Bevilgningen for 1999 er på 220 mill. kroner. Dersom regnskapsutviklingen
for de siste månedene i 1999 følger utviklingen i 1998, vil utgiftene til grav-
ferdsstønad blir noe høyere enn beregnet. Nytt anslag på bakgrunn av årets
regnskapsutvikling viser at utgiftene til båretransport vil øke til 23 mill. kro-
ner. Dette er 6 mill. kroner mer enn forutsatt. Utgiftene til behovsprøvet grav-
ferdsstønad blir beregnet til 22 mill. kroner, noe som er 3 mill. kroner lavere
en opprinnelig forutsatt. Utgiftene til ordinær gravferdsstønad er relativt sta-
bile.

Bevilgningen for 1999 foreslås økt med 5 mill. kroner til 225 mill. kroner.

Programområde 30 Helsevern

Programkategori 30.10 Diverse tiltak i fylkeshelsetjenesten mv.

Kap. 2711 Diverse tiltak i fylkeshelsetjenesten mv.

(i 1000 kr)

Post Betegnelse Regn-
skap 1998

Bevilgning
1999

Anslag 1999 Merutgift (+)
Mindreutgift (-

)

70 Gravferdsstønad 217 998 220 000 225 000 5 000

(i 1000 kr)

Post Betegnelse Regn-
skap 1998

Bevilgning
1999

Anslag 1999 Merutgift (+)
Mindreutgift (-

)

70 Refusjon spesialisthjelp 719 046 606 000 750 000 144 000

71 Refusjon psykologhjelp 109 945 123 000 128 000 5 000

72 Refusjon tannlegehjelp 224 122 235 000 240 000 5 000
73 Sykestønadsutgifter i utlandet 121 835 72 000 78 000 6 000
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Post 70 Refusjon spesialisthjelp
Pr. 30. september 1999 var refusjonsutgiftene til legespesialister 4,6 pst. høy-
ere enn på tilsvarende tidspunkt i 1998. Utgiftene fordelte seg slik:

Den betydelige økningen i refusjonsutgiftene til spesialister med fylkes-
kommunal driftsavtale og nedgangen for spesialister uten avtale henger
sammen med «ny avtalepolitikk for privatpraktiserende helsepersonell». Fra
1. juli 1998 er det en forutsetning for trygderefusjon at legen har driftsavtale.
Ved hjelp av øremerkede tilskudd fra staten (jf. St. prp. nr 1, kap. 739 post 61),
har fylkeskommunene inngått nye driftsavtaler med ca. 620 legespesialister
som fram til 1. juli 1998 hadde praksis uten avtale. Avtalene har et omfang på
ca. 360 årsverk. Om lag 1/3 av avtalene er med spesialister i psykiatri. Leger
som var fylt 62 år før 1. juli 1998 og spesialister i psykiatri er som en overgangs-
ordning unntatt fra bestemmelsen og får fortsatt trygderefusjon også uten
driftsavtale. Utgiftene i forbindelse med unntaksordningene vil bli ca 65 mill.
kroner i 1999.

Reformen pr. 1. juli 1998 hadde et betydelig omfang, som gjorde budsjet-
teringen vanskelig. Før omleggingen var refusjonsutgiftene til spesialister
uten driftsavtale større enn utgiftene til spesialister med avtale. Det var usik-
kert hvor mange av legene uten avtale som ville få driftsavtale, hvor stort avta-
leomfanget i årsverk og legenes faktiske arbeidsinnsats ville bli, hvilke refu-
sjonsutgifter dette ville utløse, og hvor mange som ville omfattes av over-
gangsordningene. Den store andelen deltidsavtaler blant de nye driftsavtalene
og de betydelige variasjonene i refusjonsinntekter mellom ulike spesialiteter
økte usikkerheten.

Allerede før reformen, i første halvår 1998, viste refusjonsutgiftene en
sterk underliggende vekst på 9 pst. fra året før. Etter reformtidspunktet er det
vanskelig å skille ut de ulike elementene som påvirker utgiftsutviklingen. Men
om det antas at den underliggende veksttakten minst var den samme i andre
halvår 1998 som i første halvår, viser beregninger at bortfallet av refusjoner,
knyttet til de legene som ikke fikk driftsavtale, ville vært om lag 150 mill. kro-
ner på årsbasis uten overgangsordningene. Det tilsvarer det beløpet som ble
omdisponert til tilskuddsordningen under kap. 739 post 61, men er noe min-
dre enn antatt på forhånd, fordi det ble inngått flere nye driftsavtaler enn for-
utsett. Det ser også ut til at 40 pst. av legene som ikke fikk driftsavtale, omfat-
tes av overgangsordningene, slik at netto innsparing på denne posten som
følge av reformen kan anslås til 90 mill. kroner på årsbasis.

76 Private laboratorier og rønt-
geninstitutt

322 464 325 000 380 000 55 000

215 000

1.1.-30.9 1998 1.1.-30.9. 1999 Endring pst.

Spesialister med avtale 265,3 483,7 + 82,3

Spesialister uten avtale 242,6 49,3 - 85,6

Legevakt, spesialister 7,5 6,2 - 17,2

I alt 515,5 539,2 + 4,6
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På grunnlag av regnskapsutviklingen pr. 30. september anslås utgiftene i
1999 under posten til 750 mill. kroner, dvs. merutgifter på 144 mill. kroner.
Merutgiften skyldes en kombinasjon av større underliggende vekst, flere nye
driftsavtaler og større utgifter til overgangsordningene enn regnet med i bud-
sjettet.

Bevilgningen foreslås økt med 144 mill. kroner

Post 71 Refusjon psykologhjelp
Pr. 30. september 1999 var refusjonsutgiftene 17,1 pst. høyere enn på tilsva-
rende tidspunkt i 1998. Utgiftene for 1999 anslås til 128 mill. kroner, og bevilg-
ningen foreslås økt med 5 mill. kroner.

Post 72 Refusjon tannlegehjelp
Pr. 30. september 1999 var refusjonsutgiftene 7,7 pst. høyere enn på tilsva-
rende tidspunkt i 1998. Utgiftene for 1999 anslås til 240 mill. kroner, og bevilg-
ningen foreslås økt med 5 mill. kroner.

Post 73 Sykestønadsutgifter i utlandet
Bevilgningen for 1999 er på 72 mill. kroner. Regnskapstall pr. september 1999
viser utgifter på litt i underkant av 57 mill. kroner. Dette er en nominell økning
på 30 pst. fra samme periode i fjor. Det er særlig utgifter til behandling ved
utenlandske sykehus som har økt mye, og det er særlig i månedene mai og
juni at utgiftene har vært høye. Også utgiftene til reise og oppholdsutgifter og
oppgjør med EØS-land har økt noe. Utgiftene til oppgjør med EØS-land var
uvanlig lave på samme tidspunkt i fjor.

Utgiftene i 1998 var på nesten 122 mill. kroner. Over halvparten av utgif-
tene i 1998 kom i desember som følge av at utestående fordringer fra Spania
ble gjort opp.

Basert på de gjennomsnittlige utgiftene pr. måned hittil i år anslås utgif-
tene i 1999 til å bli 78 mill. kroner.

Bevilgningen foreslås økt med 6 mill. kroner.

Post 76 Private laboratorier og røntgeninstitutt
Bevilgningen er på 325 mill. kroner. Regnskapstall pr. september 1999 viser
utgifter på litt i overkant av 265 mill. kroner. Dette er en nominell økning på
19 pst. fra samme periode i fjor. Utgiftene til røntgeninstituttene har økt mest
med 23 mill. kroner eller 28 pst., mens laboratoriene har økt med om lag 19
mill. kroner eller ca 14 pst.

Det er grunnlag for å forvente betydelig høyere utgifter i 1999 enn i 1998.
Utgiftene for 1999 anslås derfor til 380 mill. kroner.

Bevilgningen foreslås forhøyet med 55 mill. kroner.

Programkategori 30.50 Legehjelp, medisin mv.
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Kap. 2750 Syketransport mv.

Post 71 Skyssvederlag for leger
Bevilgningen er på 321 mill. kroner. Regnskapsutviklingen pr. september
1999 viser en vekst på i underkant av 2 prosent sammenlignet med samme
periode i 1998. Nye anslag viser at det kan bli mindreutgifter på 5 mill. kroner.
Det har vært en relativt sterkt prosentvis nedgang i utgifter til drosjetransport,
mens utgifter til eget transportmiddel har økt noe.

Bevilgningen foreslås redusert med 5 mill. kroner til 316 mill. kroner.

Post 72 Luftambulansetransport
Bevilgningen er på 223 mill. kroner. Utgiftene for årets ni første måneder er
på 183 mill. kroner, som er ca. 11 prosent mer enn i samme periode året før.

Økningen i utgiftene skyldes en rekke forhold: En betydelig produksjons-
vekst (flere oppdrag) innen flytjenesten, ekstra valutakompensasjon til
enkelte operatører pga. den lave kronekursen i begynnelsen av 1999, merkost-
nader i forbindelse med back-up, uforutsette kostnader til forbedring av den
medisinske tjenesten i flykabinene, økte leie- og landingskostnader samt økte
kostnader i samband med kostnadsreduserende tiltak.

Bevilgningen foreslås økt med 10 mill. kroner til 233 mill. kroner for 1999.

Post 77 Syketransport
Bevilgningen er på 1 180 mill. kroner. Regnskapstall pr. august viser utgifter
på 705 mill. kroner. Dette er en økning på 1,7 pst. sammenliknet med samme
periode i fjor.

Samlet sett ligger forklaringen på overgangen fra sterk vekst de siste
årene til en moderat vekst i år i at den sterke veksten i utgiftene til drosje er
blitt betydelig dempet. For de andre transportmidlene er det ingen endringer
i trendene, bortsett fra ambulansebåt som har gått noe ned. Deler av reduksjo-
nen i utgiftsveksten kan skyldes egenandelsøkningen fra 1. januar 1999, men
reduksjonen er sterkere enn den antatte effekten av dette tiltaket. Dette kan
skyldes at egenandelsøkningen har gitt større effekt enn antatt, eller at det har
skjedd en nedgang i den underliggende veksten. Utgiftene for 1999 anslås nå
til 1 120 mill. kroner.

Bevilgningen foreslås derfor satt ned med 60 mill. kroner.

(i 1000 kr)

Post Betegnelse Regn-
skap 1998

Bevilgning
1999

Anslag 1999 Merutgift (+)
Mindreutgift (-

)

71 Skyssvederlag for leger 309 830 321 000 316 000 -5 000

72 Luftambulansetransport 221 242 223 000 233 000 10 000

77 Syketransport 1 081 386 1 180 000 1 120 000 -60 000

-55 000
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Kap. 2751 Medisiner mv.

Post 70 Legemidler
På grunn av økningen i egenandelen for pensjonister og barn fra 12 til 36 pst.
av reseptbeløpet fra 1. januar 1999, er det i vedtatt budsjett forutsatt en relativt
beskjeden økning fra 1998 til 1999. Pr. 30. september 1999 var refusjonsutgif-
tene til legemidler på blå resept 0,6 pst. høyere enn på tilsvarende tidspunkt i
1998. Utgiftene for 1999 anslås til 5 075 mill. kroner, og bevilgningen foreslås
økt med 50 mill. kroner.

Post 72 Sykepleieartikler
Bevilgningen for 1999 er 758 mill. kroner. Dette er 3,6 prosent mindre enn
utgiftene i 1998, som var 786 mill. kroner. Bakgrunnen for den lave bevilgnin-
gen er innsparingstiltakene som ble satt i verk i 1999, først og fremst egenan-
delsøkningen for barn og pensjonister.

Regnskapsutviklingen så langt i 1999 viser at innsparingstiltakene har hatt
effekt, men at effekten er mindre enn hva som lå til grunn for opprinnelig bud-
sjett. Samtidig har volumveksten vært noe sterkere enn ventet. Utgiftene for
1999 ser nå ut til å bli 790 mill. kroner.

Bevilgningen foreslås økt med 32 mill. kroner til 790 mill. kroner.

Kap 2752 Refusjon av egenbetaling

Pr. 30. september 1999 var refusjonsutgiftene i forbindelse med frikortord-
ningen 705 mill. kroner, eller 62,3 pst. høyere enn på tilsvarende tidspunkt i
1998. Om utgiftene i januar og februar, som i hovedsak gjelder egenandeler
påløpt i 1998, holdes utenom, har økningen fra 1998 til 1999 vært på 78 pst.

Refusjoner til egenbetaling har vært større i 1. halvår 1999 i forhold til
samme periode i fjor. Dette skyldes bl.a. økte egenandeler fra januar 1999.
Egenandelen på blå resept for barn og pensjonister økte fra 12 til 36 prosent.
Utgiftene til refusjon av egenandeler under blåreseptordningen er økt med
156 pst. i denne perioden. Videre økte egenandelene for lege- og psykolog-

(i 1000 kr)

Post Betegnelse Regn-
skap 1998

Bevilgning
1999

Anslag 1999 Merutgift (+)
Mindreutgift (-

)

70 Legemidler 5 015 254 5 025 000 5 075 000 50 000

72 Sykepleieartikler 786 441 758 000 790 000 32 000

82 000

(i 1000 kr)

Post Betegnelse Regn-
skap 1998

Bevilgning
1999

Anslag 1999 Merutgift (+)
Mindreutgift (-

)

70 Refusjon av egenbetaling 753 261 1 095 000 1 300 000 205 000
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hjelp med 7 prosent og syketransport med 5 kroner. Egenandelstaket ble økt
fra 1290 til 1320 kroner.

I 1998 ble det utstedt totalt 534 000 frikort. Det er anslått at det vil bli
utstedt ca. 800 000 frikort i 1999.

Utslagene for frikortordningen er blitt større enn forventet. I budsjettet
var det lagt inn en økning på ca. 340 mill. kroner fra 1998 til 1999. Økningen
ser nå ut til å bli på 550 mill. kroner.

Utgiftene for 1999 anslås til 1 300 mill. kroner, og bevilgningen foreslås økt
med 205 mill kroner. 

Kap 2755 Helsetjeneste i kommunene

Post 70 Refusjon allmennlegehjelp, kan nyttes under post 61
Pr. 30. september 1999 var refusjonsutgiftene til allmennlegehjelp 3,4 pst. høy-
ere enn på tilsvarende tidspunkt i 1998. Utgiftene til leger med driftsavtale er
økt med 11,2 pst., mens utgiftene til leger uten avtale er gått ned med 4,5 pst.
og til legevakt med 8 pst. Allmennleger er unntatt fra reformen pr. 1. juli 1998,
jf. omtale under kap. 2711 post 70, fram til fastlegeordningen innføres på lands-
basis.

Utgiftene for 1999 anslås til 1 515 mill. kroner, og bevilgningen foreslås økt
med 18 mill. kroner.

Post 71 Refusjon fysioterapi, kan nyttes under post 62
Pr. 30. september 1999 var refusjonsutgiftene til fysioterapi 7,6 pst. høyere enn
på tilsvarende tidspunkt i 1998. Utgiftene til fysioterapeuter med driftsavtale
er økt med 13,6 pst., mens utgiftene til fysioterapeuter uten avtale er gått ned
med 71,1 pst. Utviklingen har sammenheng med «ny avtalepolitikk», jf. omta-
len under kap. 2711 post 70. Det antas at utgiftene til fysioterapeuter uten
avtale, som skyldes overgangsordningen for eldre yrkesutøvere, vil bli ca. 12
mill. kroner i 1999.

Utgiftene for 1999 anslås til 702 mill. kroner, og bevilgningen foreslås økt
med 16 mill. kroner.

(i 1000 kr)

Post Betegnelse Regnskap
1998

Bevilg-
ning 1999

Anslag
1999

Merutgift (+)
Mindreutgift

(-)

70 Refusjon allmennlegehjelp,  kan 
nyttes under post 61

1 464 491 1 497 000 1 515 000 18 000

71 Refusjon fysioterapi,  kan nyttes 
under post 62

651 758 686 000 700 000 16 000

34 000
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Kap. 2790 Andre helsetiltak

Post 72 Utgifter til sykebehandling i utlandet
Bevilgningen for 1999 er på 24 mill. kroner. Regnskapet for årets første 8
måneder viser utgifter på ca. 8 mill. kroner. Dette er 44 prosent mindre enn i
tilsvarende periode 1998. På bakgrunn av dette antas det at utgiftene vil bli ca
15 mill. kroner i 1999.

Bevilgningen foreslås satt ned med 9 mill. kroner.

(i 1000 kr)

Post Betegnelse Regnskap
1998

Bevilg-
ning 1999

Anslag
1999

Merutgift (+)
Mindreutgift (-

)

72 Utgifter til sykebehandling i utlan-
det

0 24 000 15 000 -9 000
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5   Inntekter under Sosial- og helsedepartementet

Kap 5701 Diverse inntekter

Post 03 Hjelpemiddelsentraler m.v.
Bevilgningen for 1999 er på 15 mill. kroner, mens inntektene i 1998 var 40 mill.
kroner. Nytt anslag basert på regnskapsutviklingen hittil i år tyder på at inn-
tektene for 1999 blir 45 mill. kroner. Årsaken til det store avviket mellom bud-
sjett og nytt anslag for 1999 er at inntektene fra salg av brukte trygdebiler har
vist seg å bli langt høyere enn hva som ble lagt til grunn i budsjettet.

Bevilgningen foreslås økt med 30 mill. kroner til 45 mill. kroner.

Post 70 Refusjon ved trafikkskade
Bevilgningen for 1999 er på 455 mill. kroner. Inntektene fra ordningen med
premietillegg til den obligatoriske trafikkforsikringen anslås nå å bli på 463
mill. kroner.

Bevilgningen foreslås økt med 8 mill. kroner.

Post 71 Refusjon ved yrkesskade
Bevilgningen er på 445 mill. kroner.

Forsikringsselskapene har frist 1. mars hvert år for innbetaling av refusjon
til trygden. Trygdens inntekter anslås i 1999 til 543 mill. kroner, 98 mill. kroner
høyere enn bevilgningen.

Årsaken til økning i inntektene er bl.a. raskere oppgjør i forsikringsselska-
pene. Skadelidte går nå kortere tid på rehabilitering før de blir tilstått varig
ytelse enn tidligere. Erstatningsutbetalingene for varig invaliditet kommer
derfor raskere til syne enn tidligere antatt.

Bevilgningen foreslås økt med 98 mill. kroner til 543 mill. kroner.

(i 1000 kr)

Post Betegnelse Regn-
skap 1998

Bevilgning
1999

Anslag 1999 Merinnt (+)
Mindreinnt (-)

3 Hjelpemiddelsentraler m.v. 40 077 15 000 45 000 30 000

70 Refusjon ved trafikkskade 454 399 455 000 463 000 8 000

71 Refusjon ved yrkesskade 398 417 445 000 543 000 98 000

73 Refusjon bidragspliktige 980 291 1 030 000 1 000 000 -30 000

75 Refusjon overskytende bidrag 215 544 216 000 230 000 14 000

80 Renter 49 279 45 000 50 000 5 000

Sum 5701 Diverse inntekter 125 000
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Post 73 Refusjon fra bidragspliktige
Bevilgningen er 1 030 mill. kroner. Inntektene for 1998 var på 980 mill. kroner.
Inntektene for 1999 antas nå å bli 1 000 mill. kroner. Nedjusteringen motsva-
res av en tilsvarende nedjustering av utgiftene på kap. 2683, post 76

Bevilgningen foreslås redusert med 30 mill. kroner, til 1 000 mill. kroner.

Post 75 Refusjon overskytende bidrag
Bevilgningen er på 216 mill. kroner. Inntektene i 1998 var på ca. 216 mill. kro-
ner. Regnskapsutviklingen hittil i 1999 viser at inntektene er for lavt anslått.
Inntektene for 1999 anslås til 230 mill. kroner.

Bevilgningen foreslås økt med 14 mill. kroner til 230 mill. kroner.

Post 80 Renter
Bevilgningen på 45 mill. kroner gjelder vesentlig renteinntekter av bankinn-
skudd og av lån og innskudd for kontorlokaler. Inntektene anslås nå til å bli 50
mill. kroner.

Bevilgningen foreslås økt med 5 mill. kroner.
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6   Folketrygdens utgifter og inntekter 1999

6.1 Folketrygdens utgifter

I avsnitt 3 er det gitt en summarisk oversikt over hvilke tilleggsbevilgninger
som hittil i år er vedtatt av Stortinget. Som det framgår av oversikten utgjør
disse til sammen 2 833,7 mill kroner mer enn det som ligger til grunn i vedtatt
budsjett for budsjetterminen 1999.

I denne proposisjonen foreslås bevilgningene under:

Samlet anslås det nå en netto reduksjon i utgiftene på 144 mill kroner i for-
hold til de gitte bevilgninger.

De samlede utgiftene i 1999 anslås til 161 925,1 mill kroner, dvs. 2 689,7
mill kroner mer enn vedtatt i budsjettet for 1999. Jf avsnitt 3 og 4.

6.2 Folketrygdens inntekter

Folketrygdens inntekter fordelt på kapittel og post anslås for 1998 til:

Folketrygdens inntekter ventes å bli 1 595 mill. kroner høyere enn anslått
i vedtatt budsjett for budsjetterminen 1999.

programområde 28 Fødselspenger redusert med 15,0 mill kroner

programområde 29 Sosiale formål redusert med 513,0 mill kroner

programområde 30 Helsevern økt med 472,0 mill kroner

programområde 33 Arbeidsliv m.v. redusert med 88,0 mill kroner

(i 1000 kr)

Kap Pos
t

Benevning Regnskap
1998

Bevilgning
1999

Anslag pr
september

1999

Endring

5700 Folketrygdens inntekter:

71 Trygdeavgift 45 600 415 47 500 000 48 500 000 1 000 000

72 Arbeidsgiveravgift 61 696 200 65 030 000 65 500 000 470 000

Sum 107 296
615

112 530 000 114 000 000 1 470 000

5701 Diverse inntekter, sum: 2 516 038 2 393 000 2 518 000 125 000

5702 16 Refusjon fødselspenger/
adopsjonspenger (Tryg-
deretten)

27 0 0 0

5704 02 Statsgaranti for lønnskrav 
ved konkurs

0 50 000 50 000 0

Sum Inntekter i alt 109 812
680

114 973 000 116 568 000 1 595 000
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I Nasjonalbudsjettet 2000 er trygdeavgiften under kap 5700, post 71 anslått
til 48 500 mill kroner for 1999. Arbeidsgiveravgiften under post 71 er anslått til
65 500 mill kroner. I forhold til vedtatt budsjett for 1999 er anslaget for trygde-
avgiften økt med 1 000 mill. kroner, mens anslaget for arbeidsgiveravgiften er
økt med 470 mill. kroner. De reviderte tallene er basert på en gjennomgang av
statistikken for innbetalinger t.o.m. august måned, samt nye vekstanslag i
Nasjonalbudsjettet 2000 for sysselsetting og lønnsvekst.

I forbindelse med nysalderingen av statsbudsjettet medregnet folketryg-
den for 1999 vil de ovennevnte anslagene for folketrygden bli revidert på nytt.

6.3 Statstilskudd til folketrygden

I det vedtatte budsjettet for budsjetterminen 1999 er det regnet med et stats-
tilskudd på 44 262,4 mill. kroner. Basert på de utgifts- og inntektsanslagene
som er nevnt, vil budsjettet balansere med et statstilskudd på 45 357,1 mill.
kroner, jf. tabellen nedenfor.

Sosial- og helsedepartementet

t i l r å r :

At Deres Majestet godkjenner og skriver under et framlagt forslag til pro-
posisjon til Stortinget om endringer i bevilgninger under folketrygden i stats-
budsjettet for 1999.

Vi HARALD, Norges Konge,

s t a d f e s t e r:

Stortinget blir bedt om å gjøre endringer på statsbudsjettet for 1999 i sam-
svar med et framlagt forslag.

Tilråding fra Sosial- og helsedepartementet ligger ved.

(i 1 000 kr)

Områdene 28, 29, 30 og 33 Inntekter Utgifter Statstilskudd
nedgang (+)

økning (-)

Vedtatt budsjett 114 973 000 159 235 380 44 262 380

Netto mindreinntekter og merutgifter som 
følge av forslag fremmet i denne og tidligere 
fremsatte proposisjoner og anslag for inn-
tektene

1 595 000 2 689 700 1 094 700

I alt 116 568 000 161 925 080 45 357 080
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Forslag til vedtak om endringer i 
statsbudsjettet for 1999

Utgifter:

Kap Post Formål Kroner

Barne- og familiedepartementet
2530 Fødselpenger og adopsjonspenger

71 Engangsstønad ved fødsel,  overslagsbevilgning, nedset-
tes med

13 000 000

fra kr. 485 000 000 til kr. 472 000 000

72 Feriepenger av fødselspenger til arbeidstakere,  overslags-
bevilgning, nedsettes med

13 000 000

fra kr. 197 060 000 til kr. 184 060 000

73 Adopsjonspenger m.v.,  overslagsbevilgning, forhøyes 
med

11 000 000

fra kr. 89 040 000 til kr. 100 040 000

Fiskeridepartementet
2540 Stønad under arbeidsløyse til fiskere og fangstmenn

70 Tilskudd,  overslagsbevilgning, nedsettes med 4 000 000

fra kr. 46 000 000 til kr. 42 000 000

Arbeids- og administrasjonsdepartementet
2541 Dagpenger

70 Dagpenger, overslagsbevilgning, nedsettes med 300 000 000

fra kr. 5 600 000 000til kr. 5 300 000 000

2543 Ytelser til yrkesrettet attføring

70 Attføringspenger,  overslagsbevilgning, forhøyes med 110 000 000

fra kr. 3 500 000 000 til kr. 3 610 000 000

71 Attføringsstønad,  overslagsbevilgning, forhøyes med 106 000 000

fra kr. 903 000 000 til kr. 1 009 000 000

Sosial- og helsedepartementet
2600 Trygdeetaten

01 Driftsutgifter,  forhøyes med 38 500 000

fra kr. 3 333 050 000 til kr. 3 371 550 000

21 Spesielle driftsutgifter,  nedsettes med 2 500 000
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fra kr. 54 800 000 til kr. 52 300 000

2603 Trygderetten

01 Driftsutgifter,  nedsettes med 1 000 000

fra kr. 35 100 000 til kr. 34 100 000

2650 Sykepenger

70 Sykepenger for arbeidstakere m.v,  overslagsbevilgning, 
forhøyes med

326 000 000

fra kr. 15 565 000 000 til kr. 15 891 000 000

71 Sykepenger for selvstendige,  overslagsbevilgning, ned-
settes med

15 000 000

fra kr. 1 290 000 000 til kr. 1 275 000 000

75 Feriepenger av sykepenger,  overslagsbevilgning, nedset-
tes med

40 000 000

fra kr. 910 000 000 til kr. 870 000 000

2660 Uførhet

70 Grunnpensjon,  overslagsbevilgning, nedsettes med 140 000 000

fra kr. 11 460 000 000 til kr. 11 320 000 000

71 Tilleggspensjon,  overslagsbevilgning, nedsettes med 175 000 000

fra kr. 15 830 000 000 til kr. 15 655 000 000

75 Hjelpestønad,  overslagsbevilgning, nedsettes med 34 000 000

fra kr. 1 316 000 000 til kr. 1 282 000 000

76 Menerstatning ved yrkesskade,  overslagsbevilgning, for-
høyes med

13 000 000

fra kr. 95 000 000 til kr. 108 000 000

2662 Yrkesskadetrygd, gml. lovgivning

70 Pensjoner,  overslagsbevilgning, nedsettes med 12 000 000

fra kr. 92 000 000 til kr. 80 000 000

2663 Medisinsk rehabilitering m.v.

70 Rehabiliteringspenger,  overslagsbevilgning, nedsettes 
med

125 000 000

fra kr. 3 425 000 000 til kr. 3 300 000 000

72 Foreløpig uførestønad,  overslagsbevilgning, nedsettes 
med

112 000 000

fra kr. 407 000 000 til kr. 295 000 000

73 Attføringshjelp,  forhøyes med 5 000 000

fra kr. 37 000 000 til kr. 42 000 000

74 Tilskudd til biler,  forhøyes med 125 000 000

fra kr. 615 000 000 til kr. 740 000 000

79 Høreapparater,  nedsettes med 10 000 000

fra kr. 252 000 000 til kr. 242 000 000

2670 Alderdom

70 Grunnpensjon,  overslagsbevilgning, nedsettes med 115 000 000
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fra kr. 25 880 000 000 til kr. 25 765 000 000

71 Tilleggspensjon,  overslagsbevilgning, nedsettes med 30 000 000

fra kr. 30 600 000 000 til kr. 30 570 000 000

73 Særtillegg,  overslagsbevilgning, forhøyes med 50 000 000

fra kr. 5 680 000 000 til kr. 5 730 000 000

2680 Etterlattepensjonister

70 Grunnpensjon,  overslagsbevilgning, nedsettes med 40 000 000

fra kr. 1 165 000 000 til kr. 1 125 000 000

71 Tilleggspensjon,  overslagsbevilgning, nedsettes med 20 000 000

fra kr. 985 000 000 til kr. 965 000 000

72 Særtillegg,  overslagsbevilgning, nedsettes med 13 000 000

fra kr. 84 000 000 til kr. 71 000 000

2683 Stønad til enslig mor eller far

70 Overgangsstønad,  overslagsbevilgning, nedsettes med 145 000 000

fra kr. 2 925 000 000 til kr. 2 780 000 000

72 Stønad til barnetilsyn,  overslagsbevilgning, nedsettes 
med

41 000 000

fra kr. 701 000 000 til kr. 660 000 000

73 Utdanningsstønad,  forhøyes med 25 000 000

fra kr. 130 000 000 til kr. 155 000 000

76 Forskuttering av underholdsbidrag,  nedsettes med 30 000 000

fra kr. 1 540 000 000 til kr. 1 510 000 000

2686 Gravferdsstønad

70 Gravferdsstønad,  overslagsbevilgning, forhøyes med 5 000 000

fra kr. 220 000 000 til kr. 225 000 000

2711 Diverse tiltak i fylkeshelsetjenesten m.v.

70 Refusjon spesialisthjelp,  forhøyes med 144 000 000

fra kr. 606 000 000 til kr. 750 000 000

71 Refusjon psykologhjelp,  forhøyes med 5 000 000

fra kr. 123 000 000 til kr. 128 000 000

72 Refusjon tannlegehjelp,  forhøyes med 5 000 000

fra kr. 235 000 000 til kr. 240 000 000

73 Sykestønadsutgifter i utlandet,  forhøyes med 6 000 000

fra kr. 72 000 000 til kr. 78 000 000

76 Private laboratorier og røntgeninstitutt,  forhøyes med 55 000 000

fra kr. 325 000 000 til kr. 380 000 000

2750 Syketransport m.v.

71 Skyssvederlag for leger m.v.,  nedsettes med 5 000 000

fra kr. 321 000 000 til kr. 316 000 000

72 Luftambulansetransport,  forhøyes med 10 000 000
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Inntekter:

kr. 223 000 000 til kr. 233 000 000

77 Syketransport,  nedsettes med 60 000 000

fra kr. 1 180 000 000 til kr. 1 120 000 000

2751 Medisiner m.v.

70 Legemidler,  forhøyes med 50 000 000

fra kr. 5 025 000 000 til kr. 5 075 000 000

72 Sykepleieartikler,  forhøyes med 32 000 000

fra kr. 758 000 000 til kr. 790 000 000

2752 Refusjon av egenbetaling

70 Refusjon av egenbetaling,  forhøyes med 205 000 000

fra kr. 1 095 000 000 til kr. 1 300 000 000

2755 Helsetjeneste i kommunene

70 Refusjon allmennlegehjelp,  kan nyttes under post 61, 
forhøyes med

18 000 000

fra kr. 1 497 000 000 til kr. 1 515 000 000

71 Refusjon fysioterapi,  kan nyttes under post 62, forhøyes 
med

16 000 000

fra kr. 686 000 000 til kr. 702 000 000

2790 Andre helsetiltak

72 Utgifter til sykebehandling i utlandet,  nedsettes med 9 000 000

fra kr. 24 000 000 til kr. 15 000 000

Kap Post Formål Kroner

Sosial- og helsedepartementet
5701 Diverse inntekter

03 Hjelpemiddelsentraler m.m.,  forhøyes med 30 000 000

fra kr. 15 000 000 til kr. 45 000 000

70 Refusjon ved trafikkskade,  forhøyes med 8 000 000

fra kr. 455 000 000 til kr. 463 000 000

71 Refusjon ved yrkesskade,  forhøyes med 98 000 000

fra kr. 445 000 000 til kr. 543 000 000

73 Refusjon fra bidragspliktige,  nedsettes med 30 000 000

fra kr. 1 030 000 000 til kr. 1 000 000 000

75 Refusjon overskytende bidrag,  forhøyes med 14 000 000

fra kr. 216 000 000 til kr. 230 000 000

80 Renter,  forhøyes med 5 000 000

fra kr. 45 000 000 til kr. 50 000 000
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